
విజయవాడ నగర పో లీస్ కమీషనర్ గారి కారాాలయం 
పత్రిక పికటన          ది. 18.02.2017. 

పటటు బడడ  ఈవ్ టీజరలకు కౌన్సిలంగ్  
 

 నగరంలో మహిళలు స్వేచ్ఛగా తిరగాలన ే ఉద్దేశంతో, మహిళలప  ై ఎటువంట ి
ఇబ్బందులకు గురికాకుండా ఉండదందుకు మరియు రోడ్లప ై మహిళలను ఆటపటించద 
ఆకతాయిలకు చెక్ ప టటా లన ేఉద్దేశంతో విజయవాడ్ పో లీస్ శాఖ మహిళా రక్షక్ బ్ ంద్ాలను  
ఏరాాటు చదస్ి, విజయవాడ్ నగర పో లీస్ కమీషనరేట్ పరిధలిో సమస్ాాత్మక పరద్దశాలలను 
గురితంచి ఆయా పరా ంతాలలో మహిళలు మరియు యువత్ులప ై ఈవ్ టీజంగ్ కు 
పాలాడ్ుత్ునన వాకుత లను అదుపులోకి తీసుకోవడ్ం జరుగుత్ుంద్ి.   
 ఈ నేపధ్ాంలో ద్ి. 18.02.2017న డిపయాట ీ పో లీస్  కమీషనర్ (శాంతి భదరత్ల 
విభటగం – II) వారి కారాాలయంలో శీ్ర పాలరాజు, ఐ.పి.యస్. గారి అధ్ేరాంలో నార్త ఏ.స్ి.ప.ి 
శీ్రమతి శాీవణి, ఇన్పెకార్ శీ్రమతి సహరెా గారు 14 మంద్ి ఈవ్ టీజరలకు కౌన్సపలంగ్ 
న్సరేహించ్డ్ం జరిగింద్ి.  వీరందరిన్స గత్ మూడ్ు రోజులలో అనగా ద్.ి 15.02.2017  నుండ ి
ద్ి.17.02.2017 తారీఖులలో విజయవాడ్ లోన్స పలు పరద్దశాల నై క ండ్పలల ఖిలాల , 
రాఘవయా పార్్ దగగర మరియు అజత్ స్ంిగ్ నగర్ పార్్ సమీపంలో మహిళలతో 
అసభాంగా పరవరితసుత నన మరియు ఈవ్ టీజంగ్ చదసుత నన వారిన్స పటుా కోవడ్ం జరిగింద్ి.   
 జనవర ి 25 నుండ ి ఇపాటివరకు 133 మంద్ి ఈవ్ టీజరలను పటుా కున్స వారికీ 
కౌన్సపలంగ్ ఇవేడ్ం జరిగింద్ి.  ఈ 133 ఈవ్ టీజరలను 39 మంద్ ి18 నుండి 20 సంవత్పరాల 
లోపు వారు, 51 మంద్ ి21 నుండ ి30 సంవత్పరాల లోపు వారు, 7 గురు 31 నుండి 40 
సంవత్పరాలలోపు వారు, 4 గురు 41 నుండ ి50 సంవత్పరాలలోపు వారు పటుా బ్డాా రు.    
 వీరిలో 19 మంద్ ి మ ైనర్ లు కాగ మిగిలన వారు 18 సంవత్పరాల నుండి 50 
సంవత్పరాలలోపు వారు.   రాఘవయా పార్్ సమీపంలో 17 మంద్ని్స, క ండ్పలల ఖిలాల  
సమీపంలో 18 మంద్ని్స, ఓన్ టౌన్ బ్సుప స్ాా ండ్ సమీపంలో ముగుగ రు, కాళేశేరరావు 
మారక్ట్ సమీపంలో 10 మంద్ిన్స, గాంధీజీ మహిళా కళాశాల సమీపంలో 13 మంద్ిన్స, 



కే.బి.న్. కళాశాల సమీపంలో 5 మంద్ి, అపపర థియిటేర్ సమీపంలో 4 గురిన్స, పండటి్ 
న్హ్రు  బ్సుప స్వాషన్ సమీపంలో 16 మంద్ిన్స, రకైలవే మిక్డ ్హైె సక్ల్ సమీపంలో 2, రాజీవ్ 
గాంధీ పార్్ సమీపంలో 10 మంద్ిన్స, ఏ.కే.టి.పి.యమ్.సక్ల్ సమీపంలో 13 మంద్ిన్స, 
ఎస్.ఆర్.ఆర్. కళాశాల సమీపంలో 12 మంద్ిన్స మరియు అజత్ స్ింగ్ నగర్ పార్్ 
సమీపంలో 15 మంద్ిన్స పటుా కోవడ్ం జరిగింద్ి.  వీరందరికీ కౌన్సపలంగ్ చదయడ్ం జరిగింద్ి.   
 మన కుటుంబ్ సభుాలు లవద్ా స్ ంత్ వాకుత లకు ఎటువంట ిఈవ్ టీజంగ్ చ్రాలు 
ఎదురకైత్ మనమ ంత్ బ్టధ్పడ్తామో అరధం చదసుకున్స, తోటివారి ఏడ్ుపులు మనకు 
ఆనంద్ాన్సన ఇవేదన్స గీహించి, భవిషాత్ుత లో ఇటువంట ిచ్రాలకు పాలాడ్కుండా పరవిరతన 
చెంద్ాలన్స ఈవ్ టీజరలకు హిత్వు పలకారు.   పరతి మన్సషిలో పలు విధాల ైన సేభటవాలు 
ఉంటటయన్స, మన్సష ి మనసులో, మహిళలప  ై ఉనన క న్సన దురభిపరా యాలు మరియు 
అపో హ్లను తొలగించాలన ే ఉద్దేశంతో ఈ కౌన్సపలంగ్ న్సరేహిసుత ననటుల  ఈవ్ టజీరలకు 
తెలయజేశారు.   
 పత్రికాముఖంగా తెలయపరిచేది ఏమనగా “సకెుివల్ హెరాసెమంట్  ఇన్ వరికంగ్ ప్లల స్ 
యాక్టు 2013 పికారం, పిత్ర కాలేజీ, ఇన్సటిటయాట్, హో టల్, రెస్ాు రెంటటల  మర ిఏ ఇతర సంసథలో 
న ైన 10 అంతకేంట ేమహిళలు పన్స చేసల చోట తపపన్ససరిగా “ఇంటరనల్ కంప్ె్ల ంట్ కమిటీ” 
ఉండాల.   ఈ న్సయమాన్సన తెలయజేసతూ , ఈ రోజు మొతూం 18 కాలేజీలను మహిళా రక్షక్ట 
బ ందాలు సందరశించి అకకడ యాజమానాాన్సకి చెక్ట లసుు  సర్్ చేయడం జరిగింది.   
అంతదకాకుండా, డెైవైింగ్ ల ైస్ న్ప లవకుండా వాహ్నాలు నడ్ుపుత్ునన 42 మంద్ ిమ ైనరలను 
ఆపి, వారు నడిపవ వాహానాలను స్ీజ్ చదస్ి, వారి త్లలదండ్ుర లను పలిపించి కౌన్సపలంగ్ 
న్సరేహించ్డ్ం జరిగింద్ి.   
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